
 
 
 

 
 

 

यस अध्यायका मूल पदह : १ पऽसु २:१३-२३, १ पऽसु ३:१-७, १ 
कोरन्थी ७:१२-१६, गलाती ३:२७,२८, ूिेरत ५:२७-३२ र लेबी १९:१८। 

यस अध्यायको ःमरण गनुर्पन मूल सार पद: "८ सबैभन् दा बढ़ी एक-अकारू् ित 
ितमीह को ूमे अत्यन्त गिहरो होस।् िकनिक ूमेले नै असंख्य पापह लाई 
क्षमा िदएर मेिटन्छ।" (१ पऽसु ४:८ पान्तिरत)। 

     पऽसुले आफ्नो समयकालमा अत्यन्त जिटल सामािजक 
िवषयबःतहु लाई मध्यनजरमा राखेर सम्बोधन गरेको १ पऽसुमा पाइन्छ। 
एउटा उदाहरणमा, दु , िनदर्यी (वा आत कारी) र कठोर सरकारको नागिरक 
भएर इसाईह  कसरी िजउने? पऽसुले के गन भनेर आफ्ना पाठकह लाई 
सनुाउँछन?् दईु हजार बषर् पिहले बोलेको वचन नै भएपिन बतर्मान समयमा 
हामी येशूभक्तह को िनिम्त के त्यो अथर्पूणर् छ त? 

     येशू र उहाकँा चेलाह ले तत्कािलन सामािजक ूचलनमा रहेको 
दासूथाको िब मा आवाज नउठाएको पिरूआेयमा इसाई दासह ले अनिुचत 
र कठोर व्यवहार आफ्ना मािलकह बाट खप्न ु पदार् ितनीह ले के गन? 
वतर्मान रोजगारी पाउने मािनसह  र ितनीह लाई राजगारी िदने हािकमह को 
सम्बन्ध पऽसुको समयमा ूचिलत दासत्वभन्दा फरक छ। य िप, आफूले 
रोजगारी पाएका मािलकह बाट अनिुचत, अन्यायी र कठोर व्यवहार खप्न 
वाध्य भएका इसाई कमर्चारीह को िनिम्त पिन पऽसुको वचन अथर्पूणर् भएको 
मा ुपछर्। ती सबै कुरामा पऽसुले येशूितर औलँ्याएको अत्यन्त सान्दिभर्क 
मा ुपछर्। जब ठूलाठाला मािनसह ले इसाईह लाई अन्यायपूवर्क व्यवहार 
गछर्न,् त्यसको सामना कसरी गन भनेर हेनर् येशू नै धरोहरको पमा 
अनकुरणीय उदाहरण ब ुभएको पऽसुले िजिकर गदर्छन ् (१ पऽसु २:२१-
२४)। 

   ौीमान र ौीमतीको बीचमा कःतो सम्बन्ध हनुपुछर्? एकले अकार्लाई 
कःतो व्यवहार गन? िवशेष गरेर धािमर्क आःथा समेत गरेर अ  िबषयह मा 
कुरा िमलेन भन्दैमा एक आपसमा समझदारी भएर चल्ने? 

४ अ ह सँग हाम्रो आपसी 
स ब ध 
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   अन्तमा इसाईह ले सरकारसँग कसरी सम्बन्ध राख् ने? इसाई 
आःथाको िबपिरत नीितिनयमह  लाद् ने, इसाई आःथालाई कुल्च्याउने, दु , 
खराब सरकार तथा ूशासनह को सामना येशूभक्तह ले कसरी गन?  
 
१. चचर् र सरकार (१ पऽसु २:१३-१७) 
      बाइबल लेिखएको धेरै वषर् भयो। तर त्यसमा चचार् गिरएका 
िवषयबःतहु  अिहले पिन सान्दिभर्क छन।् त्यसको अथर् बतर्मान पिरिःथितमा 
जनु िवषयह लाई हामीले सामना गिररहेका छ  त्यो बाइबलको समयमा 
सामना गिररहेका िथए, जसले गदार् बाइबलमा उल्लेख गिरएका नीितह  
“परुानो जमानाको िनिम्त" भनेर पन्छाउन ुउिचत छैन। तत्कािलन र आजका 
िविभ  समसामयीब िवषयबःतहु मा इसाईह  र ितनीह को सरकारसँगको 
सम्बन्ध पिन एक जल्दोबल्दो िवषय हो। 

    समचु्च पमा हामीह मािथ शासन गन सरकारसगँ हामीह को 
सम्बन्ध कःतो हनुपुछर् भनेर पऽसुले १ पऽसु २:११-१७मा बझुाउन खोज्छन?् 
हेन ुर्होस: “11 िूयह , यस संसारमा ितमीह  िवदेशी र ूवासीजः तै छौ। 
ितमीह लाई िबन् ती गदर्छु, शरीरका चाहनाह  पूरा गनर्ितर नलाग। यः ता 
चाहनाह  आत् माको िवरोधमा सध लड्छन।् 12 अ  जाितका मािनसका 
माझमा ितनीह को चालचलन यः तो राॆो होस ् िक ितनीह ले ितमीह लाई 
नराॆो भनेर दोः याउँदा ितमीह का राॆा काम िचन् न सकून ्अिन परमेँ वरले 
न् याय गनर् आउनहुुँदा उहाँको ूशंसा ग न।् 13 ूभकुो आदरको लािग सबै 
अिधकारीह का अधीनमा बस। राजाको अधीनमा बस, जससँग सव च् च अिधकार 
हनु्छ 14 र अ  कुनै राजकाज चलाउनेह का अधीनमा पिन, जो नराॆा काम 
गनह लाई सजाय िदन र राॆा गनलाई इज् जत गनर् परमेँ वरबाटै खटाइएका 
हनु।् 15 मूखर्ह ले नबझुी बोलेका कुराह  ितमीह का राॆा कामले चपु 
गराएको परमेँ वर चाहनहुनु् छ। 16 ः वतन् ऽ मािनसझ बस, तर ः वतन् ऽ छु भनेर 
नराॆो कामचािहँ नगर। ब  परमेँ वरको कमारो बन। 17 सबै मािनसको 
इज् जत गर। िवँ वास गन दाजभुाइह लाई माया गर। परमेँ वरको डर मान, 

राजाको आदर गर।" 

       रोमी साॆाज्यको िसमानािभऽ रहेका जनताह ले रोमी शासकह  
कितको दु  िथए भनेर सबैलाई थाहा िथयो। िन ु र, कठोर र आत  मच्चाउने 
मािनसह ारा रोमको साॆाज्य खडा भएको िथयो। सैिनक बलको आधारमा 
ती मािनसह ले आफ्ना योजनाह  कायार्न्वन गरेका िथए। सरुो भएर 
ितनीह को िब मा खडा हनेु जो कोहीलाई पिन शिक्त ूयोग गरेर दवाइएको 
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िथयो। आफ्ना शऽहु लाई अनेकन ् साःती िदने तिरकाह  आिवंकार गरेर 
रोमी सरकारले आफ्नो िन ु रताको पिहचान देखाएको िथयो। आफ्नो िव मा 
उठ्ने शऽहु लाई भय र साःती िदएर मान तिरकामा ितनीह लाई बुसमा 
टाँिग िदन ुपिन एक िथयो। रोमी सरकारले नातावाद, कृपावाद आिदलाई उच्च 
ूाथिमकता िदएको िथयो। नातावाद वा बन्ध ु पक्षपात ती शिक्त सम्प  
अिधकारीह को नीित हो जसले योग्य व्यिक्तह लाई अनिुचत पमा पन्छाएर 
आफ्ना नातेदारह लाई पदह  िदन्छन ्वा दया देखाउँछन।् 

   रोमी कितको िन ु र, अन्यायी िथयो भनेर पऽसुलाई थाहा िथयो। तै 
पिन रोमी सॆाटदेिख िलएर ःथानीय ूशासक जःतो मानवीय शिक्तूित 
बफादार हनु पऽसुले आ ान गदर्छन ्(१ पऽसु २:१३,१४ पान्तिरत)। 

   जो गलत काम गछर्न ्ितनीह लाई सजाय ँिदन र असल गनह लाई इनाम 
िदन ती सॆाट र ूशासकह  खिटएका हनु ्भनेर पऽसुले िजिकर गदर्छन ्(१ 
पऽसु २:१४ पान्तिरत)। समाजको संरचनालाई सरुिक्षत राख् न ती कामह  
गरेर ती नेताह ले आफ्नो मह वपूणर् भिूमका खेलेका हनु ् भनेर पऽसुले 
भन्दछन।् 

    रोमी साॆाज्य ऽटुीपूणर् िथयो र त्यसले धेरै गल्तीह  गरेको िथयो। 
य िप, त्यसले भरपद  समाजको सजृना गरेको िथयो। िबदेशी शिक्तह को 
बारम्बार आबमणबाट रोमी सरकारले मािनसह लाई ःवतन्ऽता िदएको 
िथयो। यसले अिहलेसम्म चलेका कितपय सडकह को िनमार्ण गरेका िथए। 
सैिनकह लाई तलब िदन र थाम्न पैसा िदने ूणालीको ःथापना गरेका िथए। 
यसले गदार् मािनसह  अिघ बढ्ने वातावरण रोमले सजृना गरेको िथयो। 
कितपय समयमा केही मािनसह  अन्यन्त धनी र सफल भएका िथए। हनुत: 
ितनीह को न्यायूणाली कठोर िथयो। तर त्यो काननुी आधारमा िथयो। 
त्यसकारण ती कुराह लाई मध्यनजरमा राख् दा पऽसुले रोमी सरकारूित गरेको 
िटप्पणी सही वा बिु मानी िथयो। वतर्मान समयमा नै िकन नहोस,् कुनै पिन 
सरकार िस  छैन। रोमी सरकार त झन िथएन। त्यसकारण इसाईह  असल 
नागिरक हनुपुछर् भनेर पऽसुबाट हामी िसक्न सक्छ । ितनीह ले सकेसम्म 
आफ्नो देशको काननुलाई पालन गनुर्पछर्। आफूह  बसेका देशका सरकार 
िस  हनुबुाट टाढा भएतापिन इसाईह  सकेसम्म आफ्ना देशूित बफादार 
हनुपुछर्। 

    येशूभक्त भनेर दावी गनह  आफूह  बसेका देशको असल नागिरक 
हनु िकन ज री छ? अपेक्षा गिरएका राजनैितक पिरिःथितह  जायजै 
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नदेिखएतापिन इसाईह  असल नागिरक भएर देखाउनपुछर्। सानै पमा नै िकन 
नहोस,् तपाईँ बसेको समाजलाई तपाईँले कसरी सधुानर् सक्नहुनु्छ? 
 
२. मािलक र दासह  (१ पऽसु २:१८-२३)   

       १ पऽसु २:१८-२३पदह मा अत्यन्त समसामियक र मह वपूणर् नीित 
पऽसुले कोरेका छन।् वतर्मान पिरूआेयमा हामीले पिन ती पदह मा उल्लेख 
गरेको नीितलाई कसरी अबलम्बन गन? हेन ुर्होस:् "१८ कमारा हो, सम् पूणर् 
आदरपूवर्क आफ् ना मािलकह का अधीनमा बस। ितमीह मािथ दयाल ुर भला 
हनेुह का अिधनमा माऽ होइन, तर िनदर्यीह का अधीनमा पिन। १९ 
परमेँ वरलाई सम् झेर कुनै मािनसले अन् यायपूणर् कं ट सहन् छ भने त् यो 
परमेँ वरमा ूशंसनीय छ। २० िकनभने ितमीह ले खराब काम गरेर कुटाइ 
खाँदा धैयर्सँग स ौ भने यसमा ठूलो कुरो के छ र? तर ितमीह ले असल गरेर 
पिन द:ुख भोग् नपुदार् धैयर्सँग सहन् छौ भने यो परमेँ वरमा महणयोग् य हनु् छ, २१ 
िकनिक यसैको िनिम् त ितमीह  बोलाइएका हौ। भीं टले पिन ितमीह का िनिम् त 
कं ट भोग् नभुयो, अिन ितमीह का लािग एउटा उदाहरण छोिडजानभुयो, र 
ितमीह  उहाँकै पाइलामा िहँ  नपुछर्।" 

    यिद हामीले राॆोसँग केलाएर प  भने ती पदह ले दासूथालाई 
समथर्न गरेको पाइन्दैन। बर त्यसबेला सामािजक पमा पिरवतर्न गनर् नसक्ने 
किठन पिरिःथितह लाई मध्यनजरमा राखेर येशूभक्तह लाई आित्मक सल्लाह 
पऽसुले ती पदह माफर् त िदएको पाइन्छ। 

   "कमारा", "नोकर" वा "दास" भनेर अनवुाद गिरएको शब्द मीक 
भाषामा ओइिकटेस (oiketes) हो। रोमी मािलकह को घर वा महलह मा 
काम गन दासह लाई सम्बोधन गरेको भनेर त्यस शब्दले ःप पमा 
बताउँछ। िबिभ  सामािजक वगर् तथा समूहह  िमलेर रोमी साॆाज्य बनेको 
िथयो।  समाजका ती वगर् तथा समूह ह मा दासचाही ँअत्यन्त तल्लो वगर्मा 
िथए। ितनीह  कसैको व्यिक्तगत धन सम्पि  जःतै ितनीह  मािलकको 
सम्पि  िथए। ितनीह को सम्पूणर् जीवन ितनीह को मािलकको िनयन्ऽणमा 
िथयो। ितनीह को मािलकले ितनीह लाई माया गनर् सक्थे र पशलुाई भन्दा 
पिन अत्यन्त िनदर्यी व्यवहार पिन गनर् सक्थे। 

     तैपिन, ितनीह को ःवतन्ऽतालाई पैसा ारा िक  सक्थ्यो। जो दास 
िकिनएर ःवतन्ऽ वा अमलेख पािरन्छ त्यसलाई "उ ार गिरएको वा अ ले 
उसको ऋण ितरेर  उसलाई छुट्कारा गिरएको" भनेर कहलाइन्थ्यो। ूभ ु
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येशूले हाॆो िनिम्त के गनुर्भयो सो वणर्न गनर् पावलले त्यो शब्दिचऽलाई ूयोग 
गदर्छन।् (एिफसी १:७, रोमी ३:२४ र कलःसी १:१४)। 

     इसाई चचर्को सु वातमा पिहला इसाईह  दास तथा आिथर्क ःतरमा 
अत्यन्त तल्लो ःथानमा रहेको वगर् िथए भ े कुरालाई हामीले सम्झन ुज री 
छ। येशूलाई िवँ वास त गिरयो तर ितनीह ले आफ्नो सामािजक ःतरलाई 
पिरवतर्न गनर् नसकेको कारण ितनीह  परमेँ वरूितको आःथा र रोिजरोटीको 
बीचमा पिॐएका िथए। दभुार्ग्यवस, इसाई नै भएतापिन धेरै दासह  
ितनीह को िनदर्यी र अन्यायी मािलकह को हातबाट िनमर्म वा बुर व्यवहार 
खप् नपुरेको िथयो। ती िवँ वासी दासह  अत्यन्त किठन पिरिःथितह को 
सामना गनुर्परेको िथयो। माया देखाउने मािलकह को हातमा पिन बेलाबेलामा 
ितनीह को कठोर व्यवहारलाई खप्न ुपदर्थ्यो। 

      नयाँ करारमा उल्लेख गिरएका अ  ठाउँह मा जःतै पऽसुले पिन  
दास भएर बःन वाध्य भएका इसाईह लाई त्यही सल्लाह िदन्छन।् इसाई 
दासह ले ितनीह को मािलकको अिधनमा बःनपुछर् र ितनीह  धैयर् हनुपुछर्। 
अनेक  क  सहनपुरेतापिन र धैयर् हनुपुरेतापिन येशूले आफूलाई समपर्ण 
गनुर्भएको िथयो (१ पऽसु २:१८-२०)। गलत काम गरेर द:ुख वा सजाय ँ
सहनपुनह लाई कसैले पिन तािरफ गदन। अहँ, जब िवँ वासीह ले आफूले 
गलत काम नगदार्पिन क  सहनपुदार् वा ितनीह ले अन्याय सहनपुदार् पिन सहेर 
बःदा ितनीह मा येशूको आत्मा रहेछ भनेर ूमािणत गरेर देखाइरहेको हनु्छ। 
त्यसको अथर् यिद कसैले दवु्यर्वहार गर् यो भने येशूले जःतै सहने खबुी 
इसाईह मा हनुपुछर्। दवु्यर्वहारको बदलामा दवु्यर्वहार नै गनुर्पछर् भ  े
येशूभक्तह को नीित हनुहुुँदैन। ितनीह ले कसैमािथ ूितशोधको भावना 
राख् नहुु  न त धम्क्याउन ुनै हनु्छ। ब  ितनीह ले आफूह लाई परमेँ वरमा 
समु्प ु पछर् जसको न्याय उहाँले उिचत तिरकाले गनुर्हनेुछ (१ पऽसु 
२:२३)। 

     पऽसुले िदएको सल्लाह हामीह को िनिम्त कितको उपयोगी छ? 
त्यसको अथर् के हामीह को अिधकारको िनिम्त हामी नउिभने?  
 
३. पितह  र पत् नीह  (१ पऽसु ३:१-७) 
     पऽसुले १ पऽसु ३:१-७मा एक िवशेष पिरिःथितको बारेमा चचार् 
गिररहेका छन।् अिहलेकै सन्दभर्मा पिन उनले भनेका वचनह  कितको अथर्पूणर् 
छ? हेन ुर्होस:् "१ पत् नी हो, ितमीह  पिन आफ् ना पितका अिधनमा रहो, र यसरी 
ितनीह ले वचन पालन नगरे तापिन आफ् ना पत् नीह को आचरणले गदार् 
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शब् दिवना पिन ितनीह का मनको पिरवतर्न हनु सक् छ। २ ितमीह का जीवनको 
शु ता र ौ ा देख् दा ितनीह को पिरवतर्न हनेुछ। ३ केशको िस ार, सनुको 
गहनापात र दामी वः ऽ ितमीह को बािहरी िस ारपटार नहोस ्। ४ ितमीह का 
िभऽी दयलाई भलो र शान् त आत् माको अिवनाशी रत् नले सजाओ, जो 
परमेँ वरको िं टमा सा॑ै मूल् यवान ् छ। ५ िकनिक यही िकिसमले अिघअिघ 
परमेँ वरमा आशा राख् ने पिवऽ ः ऽीह ले पिन िस ार गथ, र आफ् ना पितका 
अधीनमा बः थे। ६ साराले जः तै, जसले अॄाहामलाई ः वामी भनेर ितनको 
आ ापालन गिथर्न ्, यिद ितमीह ले उिचत काम गर् यौ र कुनै कुरामा भयभीत 
भएनौ भने ितमीह  उनकै छोरीह  ठहिरनेछौ। ७ पित हो, त् यसै गरी आफ् ना 
पत् नीसँग िवचारशील भएर बस, र ः ऽीलाई अबला ठानी आदर गन गर, िकनिक 
ितमीह  जीवनका अनमुहका साझेहकदार हौ, यस हेतलेु िक ितमीह का 
ूाथर्नामा बाधा नपरोस ्।" 

      पऽसुले के िवषयबःतलुाई मध्यनजरमा राखेर ती पदह  कोरेका हनु ्
भनेर ध्यान िदएर पढ्ने पाठकह ले िनकाल्न सक्छन।् १ पऽसु ३:१मा 
परमेँ वरकोवचनमा िवँ वास नगन पितह को बारेमा पऽसुले चचार् गरेको 
पाउँछ । तसथर् जब येशूलाई िवँ वास गन पत् नीले येशूलाई िवँ वास नगन 
पतीसँग वैवािहक बन्धनमा बाँधेर बिःछन ् त्यसबेला के हनुपुद  रहेछ पऽसुले 
यहाँ चचार् गरेका िथए। 

    येशूूित िवँ वास नगन पितसँग रहनपुदार् इसाई पत् नीले धेरै किठन 
पिरिःथितह को सामना गनुर्पन हनु्छ। त्यस पिरिःथितमा येशूमा िवँ वास गन 
पत् नीले के गन? के त्यस पत् नीले आफ्नो ौीमानले येशूलाई िवँ वास गरेन 
भन्दैमा उसलाई छोड्नपुछर् भनेर पऽसुले भिनरहेका छन,् जनु कुरो ूिेरत 
पावलले पिन समथर्न गदन (१ कोरन्थी ७:१२-१६)। ब  येशूलाई िवँ वासै 
नगरेतापिन उनीसँग अत्यन्त बफादार भएर र पिवऽ जीवन िबताएर इसाई 
पत् नी बःनपुछर् भनेर पऽलेु सम्झाउँछन।् ितनीह को जीवन यःतो अनकुरणीय 
उदाहरण हनुपुछर् िक ितनीह को जीवनलाई देख् दा अ  पिन ितनीह  जःतै हनु 
र िजउन इच्छा व्यक्त गरोस।् 

    रोमी पत् नीह ले सम्पि मािथ ितनीह को काननुी अिधकार िथयो। 
यिद ितनीह लाई कसैले अनिुचत व्यवहार गरेमा त्यसलाई िठक पानर् 
ितनीह लाई काननुी अिधकार िदइएको िथयो। तर ूथम ्शताब्दीका कुनै कुनै 
समाजमा मिहलाह लाई राजनैितक र सरकारी सेवाह मा सहभागी हनु मनाही 
गिरएको िथयो। ूायजसो सबै धािमर्क समूहह मा मिहलाह को नेततृ्वलाई 
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अःवीकार गिरन्थ्यो। त्यसकारण जनुसकैु पिरिःथितमा इसाई पत् नीह  
गळुनपुरेतापिन ितनीह ले आदरपूवर्क  व्यवहार गरेर बःनपुछर् भनेर पऽसुले 
आमह गदर्छन।् शु  जीवन यापन गद र परमेँ वरूित ौ ा भिक्त देखाउँदै 
रहनपुछर् भनेर पऽसुले इसाई मिहलाह लाई उत्सािहत बनाउँछन ् (१ पऽसु 
३:२)। कपाल बाँध्ने शैली, गरगहना लगाउने बानी र महँगो लगुाह  
लगाउने चाहना भन्दा िभऽी गणु तथा सौन्दयर्ह ूित वढी चासो देखाउनपुछर् 
भनेर पऽसुले इसाई मिहलाह लाई आमह गछर्न।् अथार्त ्इसाई पत् नीको जीवन 
यःतो हनुपुछर् िक उनको आःथाको कारण उनको पितपिन ूभिुतर आकिषर्त 
हनुसकोस।  

    पितह ले आफ्ना पत् नीह लाई कुनै पिन तवरले दवु्यर्वहार वा दमन 
गन अिधकार छ भ े ःवतन्ऽता पऽसुका वचनह ले आभास ् िदँदैनन।् ब  
आफ्ना पत् नीह ूित कोमल हनुपुछर् र ितनीह लाई दयाल ुभावनाले ूिेरत भएर 
व्यवहार गनुर्पछर् भनेर पऽसु औलँ्याउँछन ् (१ पऽसु ३:७)।  हनुत, इसाई 
मिहलाले येशूलाई िवँ वास नगनह सँग िबवाह गदार् कःतो पिरिःथितको सामना 
गनुर्पद रहेछ भनेर पऽसु त्यसूित संवेदनशील भएको देखाउँछ। तर त्यसैवखत 
इसाई िबबाहको पक् का आदशर् नमनुा पिन पऽसुले देखाउन खोजेको पाइन्छ। 
इसाई दम्पि  एक आपसमा सहयोग गरेर िजउनपुछर् भनेर पऽसुले सम्बोधन 
गरेको पदह मा पाइन्छ। ितनीह को ूत्येक िदनको कामले र एक आपसको 
व्यवहारले ितनीह ले परमेँ वरूितको सम्मान देखाउनपुछर् र उहाँको 
मिहमालाई मध्यनजरमा राखेर चल्नपुछर्। पिरवारको िमलनमा र एक आपसको 
समझदारीमा चल्न सक्न ु नै परमेँ वरलाई देखाउने एक ूकारको आराधना 
हो। 
 
४. सामािजक सम्बन्ध (रोमी १३:१-७)  

   १ पऽसु २:११-३:७समेत गरेर पावलले व्यक्त गरेका येशूभक्तह का 
िनिम्त पालन गनुर्पन िशक्षाह  पढ्नहुोस।् त्यसमा पऽसु र पावल एक आपसमा 
कसरी सहमत छन ्वा असहमत छन?् हेन ुर्होस:् १ पऽसु २:११-३:७ "११ 
िूय हो,म ितमीह लाई आमहपूवर्क िबन् ती गदर्छु, िक िवदेशी र ूवासीह  हौ 
भनी जानेर ितमीह का आत् माको िव मा लड़ाइँ गन शारीिरक 
अिभलाषाह बाट अलग रहो। १२ अन् यजाितह का बीचमा ितमीह को 
चालचलन असल होस ्। कसैले ितमीह लाई कुकमीर् भनी ितमीह का िव मा 
बोले तापिन ितनीह ले ितमीह का असल कामह  देखून ्, र आगमनको िदनमा 
ितनीह ले परमेँ वरको मिहमा ग न ्। १३ ूभकुो खाितर मािनसको हरेक 
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शासनको अधीनमा बस, चाहे त् यो सव च् च राजाको होस ्, १४ अथवा 
हािकमह को होस ्, जो दुं  ट काम गनह लाई दण् ड िदन र असल काम 
गनह लाई ूशंसा गनर् उहाँ ारा खटाइएका हनु् छन ्। १५ िकनिक परमेँ वरको 
इच् छा यही छ, िक असल गरेर नै ितमीह ले मूखर् मािनसह को अ ानतालाई 
चपू गराउनपुछर्। १६ ः वतन् ऽ मािनसह झ जीवन िबताओ। ः वतन् ऽतालाई 
कुकमर् गन बहाना नबनाओ, तर परमेँ वरका दासह झ भएर चल। १७ सबै 
मािनसह लाई आदर गर। भाइबन् धलुाई ूमे गर। परमेँ वरसँग डराओ। 
राजाको आदर गर। १८ कमारा हो, सम् पूणर् आदरपूवर्क आफ् ना मािलकह का 
अधीनमा बस। ितमीह मािथ दयाल ुर भला हनेुह का अधीनमा माऽ होइन, तर 
िनदर्यीह का अधीनमा पिन। १९ परमेँ वरलाई सम् झेर कुनै मािनसले 
अन् यायपूणर् कं ट सहन् छ भने त् यो परमेँ वरमा ूशंसनीय छ। २० िकनभने 
ितमीह ले खराब काम गरेर कुटाइ खाँदा धैयर्सँग स ौ भने यसमा ठूलो कुरो 
के छ र? तर ितमीह ले असल गरेर पिन द:ुख भोग् नपुदार् धैयर्सँग सहन् छौ भने 
यो परमेँ वरमा महणयोग् य हनु् छ, २१ िकनिक यसैको िनिम् त ितमीह  बोलाइएका 
हौ। भीं टले पिन ितमीह का िनिम् त कं ट भोग् नभुयो, अिन ितमीह का लािग 
एउटा उदाहरण छोिडजानभुयो, र ितमीह  उहाँकै पाइलामा िहँ  नपुछर्। २२  
"उहाँले कुनै पाप गनुर्भएन, र उहाँको मखुमा कुनै छलको कुरा पाइएन।" २३ 
ितनीह ले उहाँलाई अपमान गदार् उहाँले साटो फेनुर्भएन। द:ुख भोग् नहुुँदा उहाँले 
धम् की िदनभुएन। तर उिचत न् याय गनुर्हनेुमािथ उहाँले भरोसा राख् नभुयो। २४ 
हामी पापका लेिख मरेर धािमर्कताको लेिख िजऔ ंभनी उहाँले बूसमा आफ् नै 
शरीरमा हाॆा पाप बोक् नभुयो। उहाँकै चोटह ारा ितमीह  िनको भयौ। २५ 
िकनभने ितमीह  भेड़ाह  झ बरािलरहेका िथयौ, तर अब ितमीह का आत् माको 
गोठाला र संरक्षककहाँ फिकर् आएका छौ।".. "१ पत् नी हो, ितमीह  पिन आफ् ना 
पितका अधीनमा रहो, र यसरी ितनीह ले वचन पालन नगरे तापिन आफ् ना 
पत् नीह को आचरणले गदार् शब् दिवना पिन ितनीह का मनको पिरवतर्न हनु 
सक् छ। २ ितमीह का जीवनको शु ता र ौ ा देख् दा ितनीह को पिरवतर्न 
हनेुछ। ३ केशको िस ार, सनुको गहनापात र दामी वः ऽ ितमीह को बािहरी 
िस ारपटार नहोस ्। ४ ितमीह का िभऽी दयलाई भलो र शान् त आत् माको 
अिवनाशी रत् नले सजाओ, जो परमेँ वरको िं टमा सा॑ै मूल् यवान ् छ। ५ िकनिक 
यही िकिसमले अिघअिघ परमेँ वरमा आशा राख् ने पिवऽ ः ऽीह ले पिन िस ार 
गथ, र आफ् ना पितका अधीनमा बः थे। ६ साराले जः तै, जसले अॄाहामलाई 
ः वामी भनेर ितनको आ ापालन गिथर्न ्, यिद ितमीह ले उिचत काम गर् यौ र 
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कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने ितमीह  उनकै छोरीह  ठहिरनेछौ। ७ पित 
हो, त् यसै गरी आफ् ना पत् नीसँग िवचारशील भएर बस, र ः ऽीलाई अबला ठानी 
आदर गन गर, िकनिक ितमीह  जीवनका अनमुहका साझेहकदार हौ, यस हेतलेु 
िक ितमीह का ूाथर्नामा बाधा नपरोस ्।", रोमी १३:१-१० "१ हरेक व् यिक्त 
शासन गन ूशासकह का अधीनमा बसोस ्। परमेँ वरबाट आएको 
अिधकारबाहेक अ  कुनै अिधकार हुँदैन। जनु ूशासकह  छन ्, ती 
परमेँ वरबाटै िनयकु्त भएका हनु ्। २ यसकारण ूशासकह का िव मा खड़ा 
हनेुले परमेँ वरबाट िनयकु्त भएकाह को िवरोध गछर्, र जस-जसले िवरोध गछर्न ्, 
ितनीह ले दण् डको आ ा पाउनेछन ्। ३ िकनभने सकुमर्को िनिम् त होइन, तर 
कुकमर्को िनिम् त शासकह को डर मािनन् छ। के ितमी ूशासकको डरमा रहन 
चाहँदैनौ? त् यसो भए, असल काम गर, र ितमीलाई ितनीबाट ूशंसा िमल् नेछ। ४ 
िकनिक ितॆो भलाइको िनिम् त ितनी परमेँ वरका सेवक हनु ्। तर यिद ितमी 
खराबी गछ  भने डर मान, िकनभने ितनले तरवार व् यथर्मा िभदनन ्। खराब काम 
गनमािथ परमेँ वरको दण् ड ल् याउन ेितनी परमेँ वरका सेवक हनु ्। ५ यसकारण 
परमेँ वरको दण् डबाट बच् नलाई माऽ होइन, तर िववेकको िनिम् त पिन ितमी 
ितनका अधीनमा रहनपुछर्। ६ यसैकारणले पिन ितमी कर ितदर्छौ। िकनिक 
ूशासकह  यसै कामको िनिम् त िनरन् तर लािगरहेका परमेँ वरका सेवक हनु ्। 
७ ितनुर्पन कुरा सबैलाई ितर, कर ितनुर्पनलाई कर, महसूल ितनुर्पनलाई महसूल, 

आदर गनुर्पनलाई आदर, इज् जत गनुर्पनलाई इज् जत गर।  ८ आपसमा ूमे 
गनुर्बाहेक कसैको केही कुरामा ऋणी नहोओ। िकनिक आफ् नो िछमेकीलाई ूमे 
गनले व् यवः था पूरा गरेको हनु् छ। ९ "ितमीले व् यिभचार नगर, ितमीले हत्या 
नगर,् ितमीले चोरी नगर, ितमीले लोभ नगर, " यी आ ाह बाहेक, र अ  जित 
आ ा छन ्, ती सबैको सारांश यसै आ ामा पाइन् छ, अथार्त ् "ितमीले आफ् नो 
मेकीलाई आफूलाई जः तै ूमे गर ्।" १० ूमेले िछमेकीको खराबी गदन। 
यसकारण ूमे गनुर् नै व् यवः था पूरा गनुर् हो।", एिफसी ५:२२-३३ "२२ पत् नी 
हो, ूभकुो अधीनमा रहेजः तै आ-आफ् ना पितको अधीनमा बस। २३ िकनिक 
पित पत् नीको िशर हो, जसरी भीं ट मण् डलीको िशर हनुहुनु् छ, जनु मण् डली उहाँको 
शरीर हो, र उहाँ ः वयम ् त् यसको मिुक्तदाता हनुहुनु् छ। २४ जसरी मण् डली 
भीं टको अधीनमा छ, त् यसरी नै पत् नीह  पिन हरेक कुरामा पितह का अधीनमा 
रहून ्।  २५ पित हो, आफ् ना पत् नीह लाई ूमे गर, जसरी भीं टले पिन 
मण् डलीलाई ूमे गनुर्भयो, र त् यसको िनिम् त आफूलाई अपर्ण गनुर्भयो, २६ यस 
हेतलेु िक उहाँले त् यसलाई पानीले धोएर वचन ारा पिवऽ पानर् सकून ्, २७ र 
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उहाँले दाग वा चाउरी नभएको, अथवा यः ता कुनै कुरा नभएको तेजः वी मण् डली 
आफैकहाँ ूः ततु गनर् सकून ्, र त् योचािहँ पिवऽ र िनं खोट होस ्। २८ त् यसरी नै 
पितह ले पिन आ-आफ् ना पत् नीलाई आफ् नै शरीरलाई झ ूमे गनुर्पछर्। आफ् नी 
पत् नीलाई ूमे गनले आफैलाई ूमे गछर्। २९ िकनिक कुनै मािनसले किहल् यै 
आफ् नो शरीरलाई घणृा गदन, तर त् यसको कदर गरेर पालनपोषण गदर्छ, जसरी 
भीं टले पिन आफ् नो मण्डलीको िनिम् त गनुर्हनु् छ, ३० िकनभने हामी उहाँका 
शरीरको अ  ह । ३१   "यसकारण मािनसले आफ् ना आमा-बबुालाई छोड़ेर 
आफ् नी पत् नीसँग िमिलरहन् छ, र ती दवैु एउटै शरीर हनेुछन ्।" ३२ यो एउटा 
गम् भीर रहः य हो, अिन यो कुरा म भीं ट र मण् डलीको सम् बन् धमा बोल् दछु। 
३३ जे भए पिन ितमीह  हरेकले आफ् नी पत् नीलाई आफैलाई झ ूमे गर, र 
पत् नीले पिन आफ् ना पितको आदर गरोस ्।", १ कोरन्थी ७:१२-१६ "१२ तर 
ितमी अ ह लाई म भन् दछु (यो मेरो भनाइ हो, ूभकुो होइन), यिद कुनै भाइकी 
भीं टमा िवँ वास नगन पत् नी छ, र ितनी उनीिसत बः न चाहिन् छन ् भने, उसले 
त् यसलाई नत् यागोस ्। १३ यिद कुनै ः ऽीको भीं टमा िवँ वास नगन पित छ, र 
त् यो ऊिसत बः न चाहन् छ भने, ितनले आफ् नो पितलाई नत् यागोस ्। १४ िकनिक 
अिवँ वासी पित आफ् नी पत् नी ारा पिवऽ हनु् छ, र अिवँ वासी पत् नी आफ् नो 
पित ारा पिवऽ हनु् छे, नऽता ितनीह का छोरा-छोरीह  अशु  हनेुछन ्, तर 
वाः तवमा ितनीह  त पिवऽ छँदैछन ्। १५ तर िवँ वास नगनचािहँ छुि न् छ भने 
छुि ओस ्। यः तो अवः थामा त् यो इसाई पित अथवा पत् नी कुनै बन् धनमा 
रहनेछैन। िकनभने परमेँ वरले हामीलाई शािन् तमा रहन बोलाउनभुएको हो। 
१६ हे पत् नी, ितमीलाई के थाहा! शायद ितमीले आफ् ना पितलाई बचाउन 
सक् ौ िक? अथवा हे पित, ितमीलाई के थाहा! शायद ितमीले आफ् नी पत् नीलाई 
बचाउन सक् छौ िक?" र गलाती ३:२७,२८ "२७ िकनिक ितमीह मध् ये 
जितको भीं टमा बिप् तः मा भयो, ितमीह  सबैले भीं टलाई धारण गरेका छौ। 
२८ अब न त यहूदी छ न मीक, न कमारा छ न फुक् का, न त पु ष न ः ऽी 
छ, िकनभने भीं ट येशूमा ितमीह  सबै एउटै हौ।"  

    १ पऽसु २:११-३:७मा पऽसुले सम्बोधन गरेका केही त्यही 
िवषयह  छन ् जनु पावलले पिन सम्बोधन गरेका िथए। पावलले भनेका 
कुराह  ूायजसो १ पऽसुमा पऽसुले भनेका जःतै िथए। उदाहरणमा पावल र 
पऽसुले आफ्ना पाठकह लाई यो आमह गदर्छन ्"शासक वा अगवुाह  जसले 
ितमीह मािथ रजाईँ गछर्न ् ितनीह का आदेशह  पालन गर" (रोमी १३:१ 
पान्तिरत)। मािनसह मािथ ूभतु्व जमाउने अगवुा अथार्त ्  शासकह लाई 
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परमेँ वरले नै खटाउनहुनु्छ। शासकह को काम असल काम गनह लाई 
होइन खराब काम गनह लाई सजाय िदने काम हो। त्यसकारण यिद तपाईँ 
येशूभक्त हुँ भनेर दावी गनुर्हनु्छ भने, "कसैको ऋणी नहोओ। के ितमीह ले 
कर ितनुर्पछर्? तब ितर। के ितमीह ले कसैलाई सम्मान गनुर्पछर्? तब सम्मान 
गर। के ितमीह ले कसैलाई ौ ा देखाउनपुछर्? तब देखाऊ " (रोमी १३:७ 
पान्तिरत)। 

   येशूलाई िवँ वास नगन पितह सँग बःदा ितनीह सँग संवेदनशील 
भएर पितभक्त होऊ र पिवऽ जीवन िबताऊ भनेर पावलले पऽसुसँग सहमित 
जनाउँछन।् पत् नीह को शु , सहनशील र पिवऽ आचरणले पितह  पिन 
चचर्मा समावेश हनु सक्छन ् (१ कोरन्थी १२-१६)। आदशर् इसाई पिरवार 
कःतो हनुपुछर् भनेर हामीलाई पावलले भन्दछन।् एउटै चासोका िवषयबःतहु  
र भावनाह  दम्पि ह को बीचमा बाँड्ने सक्ने हनुपुछर्। पितले आफ्नो 
ौीमतीलाई चचर्लाई येशूले ूमे गरेको जःतो ूमे गनुर्पछर् (एिफसी ५:२५ जनु ्
त्यागी ूमे हो)। अझ, दासह लाई त आफ्ना सांसािरक ःवामीह को येशूको 
वचनलाई पालन गरे जःतै वचनह  पालन गनुर्पछर् (यसमा दास राख् ने 
ःवामीह लाई येशू जःतै हनु चनुौित िदइएको छ-अनवुादकको िटप्पणी) 
(एिफसी ६:५)। 

    त्यसको अथर् समाज सधुारको नाउँमा आन्दोलन गन नभएर समाजमा 
नै चिलरहेका चलनचल्तीह सँग िमलेर पावलले काम गनर् चाहेका िथए। कुन ्
सामािजक संःकारह  बदल्न सिकन्छ वा कुन ्बदल्न सिकँदैन भनेर पावललाई 
थाहा िथयो। समाजमा मािनसह लाई हेन ि कोणलाई इसाईह ले केही न 
केही पमा पिरवतर्न गनर् सक्छन ्भनेर पावलले देखेका िथए। त्यही पमा 
येशूले पिन समाजले तत्कािलन पालन गरेका नीितिनयमह सँग िमलेर काम 
गनुर्भएको िथयो। समाजलाई पिरवतर्न गन नाउँमा उहाँले न त कुनै सामािजक 
आन्दोलन गनर् ूयास गनुर्भयो न त राजनैितक आन्दोलन। न त पऽसुले न त 
पावलले समाजलाई पिरवतर्न गन नाउँमा सामािजक वा राजैनैितक आन्दोलन 
मच्चाएका िथए। ब  समाजमा रहेका परमेँ वरका भक्तह को असल 
आचरणले समाजलाई पिरवतर्न गनर् ूभाव पानर् सक्छन ् भने ती येशूभक्त 
यो ाह ले ठोकुवा गरेका िथए। ितनीह को ूभावले आफ्ना घरपिरवारदेिख 
समाजमा रहेका मािनसह लाई माऽ होइन अ ह लाई पिन पिरवतर्न गनर् 
सक्छन ्भनेर ितनीह ले िवँ वास गरेका िथए। 
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   येशूभक्त भएको नाताले उहाँले हामीलाई के गनुर्भयो सो आत्मसात ्
गरेर अ सँगको हेलमेलमा ितनीह लाई पिन येशूले के गनर् सक्नहुनु्छ भनेर 
कसरी देखाउने? हेन ुर्होस ्फेिर गलाती ३:२७-२९ "२७ िकनिक ितमीह मध् ये 
जितको भीं टमा बिप् तः मा भयो, ितमीह  सबैले भीं टलाई धारण गरेका छौ। 
२८ अब न त यहूदी छ न मीक, न कमारा छ न फुक् का, न त पु ष न ः ऽी 
छ, िकनभने भीं ट येशूमा ितमीह  सबै एउटै हौ। २९ यिद ितमीह  भीं टका 
हौ भनेता ितमीह  अॄाहामका सन् तान हौ, र ूित ाबमोिजम उ रािधकारीह  
हौ।   
 
५. इसाईह  र आफ्ना समाज तथा देशका काननु पालन (ूिेरत ५:२७-३२)  

      मानवीय संगठन र सरकारका नीितिनयमह  िस  छैनन ्र कितपय 
समयमा ऽटुीपूणर् छन ्भनेर दवैु पावल र पऽसुलाई थाहा िथयो। अझ कितपय 
समयमा त पापले ती काननुह  बटािरएका हनु्छन।् दवैुले सरकारी र धािमर्क 
अगवुाह बाट नराॆो अन्याय सहनपुरेको िथयो। त्यःतो भएतापिन दवैु पावल र 
पऽसुले इसाईह लाई मानवीय शासकह को आ ा पालन गनर् )आमह गछर्न ्
(१ पऽसु २:१२-१७, रोमी १३:१-१०)। इसाईह ले कर ितनुर्पछर् भनेर दवैु 
पावल र पऽसुले भन्दछन।् इसाईह ले सकेसम्म असल नागिरक ब  कोिशश 
गनुर्पछर्। 

    पऽसुले १ पऽसु २:१३-३२मा शासकवगर्ह को आ ा पालन गर 
भन्दछन ्तर ूिेरत ५:१७-४१मा पऽसु र अ  ूिेरतह ले ितनीह मािथ शासन 
गन धािमर्क पिण्डतह को सामना कसरी गरे? ितनीह ले यो िकन भने "हामीले 
मािनसह को भन्दा परमेँ वरको आ ा पालन गनुर्पछर्"? हामीह को जीवनमा 
सबै थोकभन्दा परमेँ वरको आ ा पालन गनर् िकन ूाथमिकता पाउनपुछर्? 
हेन ुर्होस ् "१७ ूधान पूजाहारी र ितनीसँग हनेु सबै (जो सदकुी पन् थका िथए) 
डाहले भिरएर ूिेरतह का िव मा खड़ा भए, १८ र ितनीह लाई पबेर 
सावर्जिनक झ् यालखानमा हािलिदए। १९ तर ूभकुा एउटा दूतले राती 
झ् यालखानका ढोकाह  खोिलिदए, र ितनीह लाई बािहर ल् याएर भने, २० "जाओ 
र मिन् दरमा खड़ा भएर यस जीवनका सारा सन् देश मािनसह लाई सनुाओ।" २१ 
यो सनेुपिछ ितनीह  एकािबहानै मिन् दरिभऽ पसे र िशक्षा िदन थाले। तर ूधान 
पूजाहारी र ितनीसँग हनेुह  आए, र महासभा, अथार्त ् इॐाएलीह को सम् पूणर् 
सभाका सबैलाई बोलाए, र ूिेरतह लाई झ् यालखानबाट ल् याउन मािनसह  
पठाए। २२ तर अिफसरह ले ितनीह लाई झ् यालखानमा नभे ाउँदा फकीर् 
आएर यो खबर िदए, २३ "हामीले झ् यालखानमा सरुिक्षतसाथ ताला लाएका र 
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पालेह  ढोकाह मा खड़ा भएकै देख् य , तर ढोका उघादार् हामीले िभऽ कसैलाई 
भे ाएन ।" २४ जब मिन् दरका कप् तान र मखु् य पूजाहारीह ले यो खबर सनेु तब 
यी सबको नितजा के हनेु हो भनी ितनीह  ूिेरतह का िवषयमा अन् योलमा 
परे। २५ तर कोही एक जनाले आएर ितनीह लाई भन् यो, "हेन ुर्होस ्, तपाईंह ले 
जनु मािनसह लाई झ् यालखानमा राख् नभुएको िथयो ितनीह  मिन् दरमा खड़ा भएर 
मािनसह लाई िशक्षा िदइरहेछन ्।" २६ तब अिफसरह का साथमा कप् तान 
गईकन ितनीह लाई बलजफत नगिरकन ल् याए, िकनभने मािनसह ले 
ितनीह लाई ढु ाले हान् लान ् भनी ितनीह  डराए। २७ उनीह ले ितनीह लाई 
ल् याएर महासभाको अगािड खड़ा गराए, र ूधान पूजाहारीले ितनीह लाई सोधे, 

२८ "हामीले ितमीह लाई यस नाउँमा केही िशक्षा निदने कड़ा आ ा िदएका 
िथय , तर ितमीह ले आफ् ना िशक्षाले सारा य शलेम भिरसक् यौ, र त् यस 
मािनसका रक्तपातको दोष हामीमािथ ल् याउन चाहन् छौ।" २९ तर पऽसु र 
ूिेरतह ले भने, "हामीले मािनसह को होइन तर परमेँ वरको आ ा पालन 
गनपछर्। ३० हाॆा िपता-पखुार्का परमेँ वरले येशूलाई मतृकबाट जीिवत 
पानुर्भयो, जसलाई तपाईंह ले काठमा टाँगेर मानुर्भएको िथयो। ३१ परमेँ वरले 
इॐाएलको पँ चा ापको लािग र ितनीह लाई पापह को क्षमा िदन उहाँलाई 
राजा र मिुक्तदाता तलु् याईकन आफ् नो दािहने बाहलुीले उच् च पानुर्भयो। ३२ यी 
सबै कुराका हामी साक्षी छ , र त् यः तै गरी पिवऽ आत् मा पिन, जसलाई 
परमेँ वरले आफ् ना आ ा पालन गनह लाई िदनभुएको छ।"  ३३ तर जब 
उनीह ले यो सनेु तब उनीह  सा॑ै िरसाए, र ितनीह लाई मानर् खोजे। ३४ 
तर व् यवः थाका पिण् डत र जनतामा माननीय गमिलएल नाम भएका फिरसीले 
महासभामा उठेर ितनीह लाई केही बेर बािहर जाने आदेश िदए, ३५ र उनले 
महासभाका मािनसह लाई भने, "इॐाएली हो, यी मािनसह लाई तपाईंह ले जे 
गनर् आँ  नभुएको छ, त् यसमा होिसयार हनुहुोस ्। ३६ िकनिक आजभन् दा अिघ 
पिन थूदासले कोही हुँ भन् ने दाबी गर् यो र ूाय: चार सय मािनसह  त् यसको 
पिछ लागे। त् यो मािरयो, र त् यसको पिछ लाग् नेह  सबै छरपं ट भए र सब 
व् यथर् भयो। ३७ यस मािनसपिछ जनगणनाको समयमा गालीलको यहूदा भन् ने 
खड़ा भयो, र कितपय मािनसह लाई आफूितर िखचँ् यो। त् यो पिन नं ट भयो, र 
त् यसलाई मान् नेह  यताउता छिरएर गए। ३८ अिहलेको यस मािमलामा म 
तपाईंह लाई भन् दछु, िक यी मािनसह बाट अलग बः नहुोस ्, र ियनीह लाई 
छोिडिदनहुोस ्, िकनिक ियनीह को यो योजना अथवा यो काम मािनसह बाट 
रहेछ भने त् यो आफै मेिटनेछ। ३९ तर यिद यो परमेँ वरबाट हो भनेता 
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तपाईंह ले यसलाई रोक् न सक् नहुनु् न। नऽता तपाईंह  परमेँ वरको िव मा 
उठेका ठहिरनहुनेुछ।"  ४० तब उनीह ले ितनका सल् लाह माने। अिन 
उनीह ले ूिेरतह लाई िभऽ बोलाएर िपटे, र "येशूको नाउँमा नबोल् नू" भन् ने 
आ ा िदई ितनीह लाई छोिडिदए। ४१ तब येशूको नाउँमा अपमान सहने 
योग् यका ठहिरय  भन् ने कुरामा आनन् द मनाउँदै ितनीह  महासभाको 
उपिः थितबाट िनः केर गए।" 

     जब सु मा येशूको बारेमा ूचार गिरन्दा इसाई चचर् ितॄ पमा 
बढेको िथयो त्यसले गदार् पऽसु र यूह ा पबाउमा परेका िथए। शासक 
वगर्ह , धािमर्क अगवुाह  र पिण्डतह ले ितनीह सँग येशूको बारेमा ूचार 
गदार् घोर आपि  जनाएका िथए। त्यसपिछ येशूको बारेमा ूचार नगनर् कडा 
िनदशन िदएर ितनीह लाई छोडेका िथए (ूिेरत ४:५-२३)। ितनीह ले 
शासकह को कुरा नमानी ूचार गिररहँदा पऽसु र यूह ालाई फेिर तरुन्तै 
समातेका िथए। ितनीह ले आिधकािरक मािनसह को िनदशन िकन पालन 
गरेनन ्भनेर ःपि करण मागेका िथए (ूिेरत ५:२८)। पऽसुले ितनीह लाई 
यसरी ठाडो जवाफ िदए "हामीले मािनसह को होइन ब  परमेँ वरको 
आ ालाई मा ुपछर्" (ूिेरत ५:२९ पान्तिरत)। 

   पऽसुले ती शासकह लाई िदएको जवाफबाट के मह वपूणर् सत्यलाई 
हामीले पिन आत्मसात ्गनुर्पछर्? 

    एकाितर शासकह को कुरा सु ुपछर् तर पिछ ितनीह को भन्दा 
परमेँ वरको कुरा सु ुपछर् भन्दा पऽसु पाखण्डी भएको भ  िमल्दैन वा पऽसुले 
आफ्नो कुरो आफैले काटेको भ  िमल्दैन। पाखण्डी त्यो व्यिक्त हो जसले 
एउटा कुरा भन्छ तर गन बेलामा अक गछर् अथार्त ्मखुले नीितका कुराह  
गन तर पछािड िठक त्यसको उल्टो काम गन। तर यिद हामीले मािनस वा 
परमेँ वरको पिछ लाग्ने िनणर्य गनुर्पर् यो भने के गन? हामीले गनुर्पन िनणर्य 
ःप  छ, त्यो हो हामीह को ूाथिमता परमेँ वरको पिछ लाग्न।ु जब सम्म 
परमेँ वरको वचन र सरकारको नीितह  बािझनँ्दैनन ्तब सम्म येशूभक्तह ले 
सरकारको कुरा मा ुपछर् र समथर्न गनुर्पछर्। ितनीह ले आफू रहेको देशको 
काननुको पालन गनुर्पछर् र आफ्नो सरकारलाई सहयोग गनुर्पछर् िकनभने 
सरकारले पिन सामािजक पिरवतर्न गनर् खोजेको हनु्छ। 

   लेबी १९:१८मा भिनएको छ "१८ "आफ् ना आफन् तह िसत बदला 
िलन नखोज र िरिसबी नराख, तर आफ् नो िछमेकीलाई आफैलाई झ ूमे गर। म 
परमूभ ु हुँ।" र त्यसलाई समथर्न गद येशूले म ी २२:३७-४०मा यसरी 

५०



भ भुएको छ "३७ उहाँले ितनलाई भन् नभुयो, "ितमीले परमूभ ु आफ् ना 
परमेँ वरलाई आफ् नो सारा दयले, र आफ् नो सारा ूाणले, र आफ् नो सारा 
समझले ूमे गनूर्। ३८ महान ् र ूथम आ ा यही हो। ३९ दोॐो पिन त् यः तै 
छ, ितमीले आफ् नो िछमेकीलाई आफैलाई जः तै ूमे गनूर्। ४० सारा व् यवः था र 
अगमवक्ताह का िशक्षाको आधार नै यी दईु आ ाह  हनु ्।" उपरोक्त पदह ले 
हामीलाई हामीह का िछमेकीलाई आफूलाई जःतो ूमे गर भनेर िनदशन  
िदएको छ। त्यस आ ाले तपाईँको िछमेकीको जीवनलाई सहज बनाउन र 
ितनीह लाई उिचत व्यवहार गन कदममा पिरवतर्न ल्याउन तपाईँमा के पिरवतर्न 
हनुपुछर्?  
 
उपसंहार: 
थप जानकारी: यिद कोही दास वा दासी भाग्यो भने त्यसलाई समातेर आफ्नो 
मािलकलाई सिुम्पनपुछर् भनेर सय वषर् अिघ अमेिरकाको काननु िथयो। त्यो 
एलेन जी ाइटकै समयमा लाग ुभएको िथयो। तर एलेन जी ाइटले त्यस 
काननुको खलुा पमा िबरोध गरेकी िथइन।् सजाय पाउने भएतापिन 
एडभेिन्टःटह ले त्यो काननुको पालन नगनर् उनले भनेकी िथइन।् "यिद 
मािनसको काननु वा व्यवःथा परमेँ वर र बाइबलको नीित िब मा छ भने 
के गन? तब हामीले बाइबल र परमेँ वरको व्यवःथालाई सव पिर राखेर 
चल्नपुछर्। जे पिरणाम भएतापिन हामीले बाइबललाई पालना गनुर्पछर्। 
हामीह को देशको (अमेिरका) काननुले दासलाई मािलकको हातमा समु्पन ु
पछर् भनेर भन्दछ। तर हामीले त्यो काननुलाई मा ु हुँदैन। त्यो काननुको 
िबपिरतमा रहँदा खप्नपुन पिरणाम अनसुार हामी िजउनपुन हनु्छ। कुनै पिन 
दास कोही मािनसको सम्पि  होइन। परमेँ वरमाऽ उसको सही आिधकािरक 
ःवामी हो। परमेँ वरले सिृ  गनुर्भएको कोही मािनस पिन कसैले मेरो हो भनेर 
दावी गन अिधकार छैन।"-एलेन जी ाइट, टेिःटमोिनज फर द चचर्, ठेली १, 
प.ृ २०१,२०२बाट पान्तिरत। 
 
िचन्तनमनन: 

अ.  के इसाई भयो भन्दैमा आफ्नो अिधकारको िनिम्त किहल्यै 
नउिभने? तर िचन्तन गन बममा हामीह को अिधकार 
भनेको के हो सो पिन सोच । 

आ.  कितपय समयमा समाजको असलको िनिम्त पिरवतर्न ल्याउन 
इसाईह ले नै अमणी भिूमका खेलेको पाइन्छ। त्यसका केही 
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उदाहरणह  के तपाईँलाई थाहा छ? ती उदाहरणह बाट 
हामीले के िसक्न सक्छ ? 

इ.  १ पऽसु २:१७मा भिनएको छ "सॆाट्को सम्मान गर" 
( पान्तिरत)। त्यसबेलाको रोमी सॆा  सायद िनरो िथए 
होलान ् जो अत्यन्त दु  र बुर शासकह मा एक िथए। 
बतर्मान पिरूआेयमा त्यस पदको अथर् हामीलाई के छ? अब 
त्यस पदको सु मा पऽसुले के भनेका िथए सो पढ्नहुोस,् 
"सबैलाई उिचत सम्मान देखाऊ" ( पान्तिरत)। पऽसुले 
व्यक्त गरेका पदको त्यस भागलाई हामीले कसरी राॆरी 
बझु्ने जसले गदार् हामीले हामीह को देशका शासकलाई मान 
देखाउन सक्छ ? 

ई.  १ पऽसु २:२१-२५ पढ्नहुोस।् ती पदह मा ससुमाचारको 
सन्देश कसरी देखाइएको छ? त्यसबाट हामीलाई के आशा 
ूदान गिरएको छ? त्यसले हामीलाई के गनुर्पछर् भनेर आ ान 
गिरएको छ? हेन ुर्होस:् "२१ िकनिक यसैको िनिम् त ितमीह  
बोलाइएका हौ। भीं टले पिन ितमीह का िनिम् त कं ट 
भोग् नभुयो, अिन ितमीह का लािग एउटा उदाहरण 
छोिडजानभुयो, र ितमीह  उहाँकै पाइलामा िहँ  नपुछर्। २२ 
"उहाँले कुनै पाप गनुर्भएन, र उहाँको मखुमा कुनै छलको 
कुरा पाइएन।" २३ ितनीह ले उहाँलाई अपमान गदार् उहाँले 
साटो फेनुर्भएन। द:ुख भोग् नहुुँदा उहाँले धम् की िदनभुएन। 
तर उिचत न् याय गनुर्हनेुमािथ उहाँले भरोसा राख् नभुयो। २४ 
हामी पापका लेिख मरेर धािमर्कताको लेिख िजऔ ंभनी उहाँले 
बूसमा आफ् नै शरीरमा हाॆा पाप बोक् नभुयो। उहाँकै 
चोटह ारा ितमीह  िनको भयौ। २५ िकनभने ितमीह  
भेड़ाह झ बरािलरहेका िथयौ, तर अब ितमीह का आत् माको 
गोठाला र संरक्षककहाँ फिकर् आएका छौ।"   

५२



पिरवितर्त जीवन-भाग १ 
 

   नाइजेिरयाकी यवुती मनसरुत उनको एक िछमेकी देखेर उनमा 
उत्सकुता जागेको िथयो। त्यो िछमेकी अ  जःतो शबुबार मिःजदमा 
जान्दैनथ्यो। तर ऊ खशुी देिखन्थ्यो। अ भन्दा ऊ िकन फरक देिखन्छ भनेर 
उनको मनमा कौतहुलता जागेको िथयो। जब बाटोमा उसलाई भेटिथन ् तब 
उनले त्यस िछमेकीलाई अिभवादन गिथर्न।् उसले घरमा आफ्नो पिरवारलाई 
सघाएर काम गरेको पिन उनले हेिररहिन्थन।् आिखरमा आट गरेर एक िदन 
त्यस िछमेकीलाई सोिधन,् "हैन, तपाईँले कुन आःथा मािनरहनभुएको छ?" त्यो 
ूँ नले मनसरुतको मन जिलरहेको िथयो। 

     "म सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट हुँ" उसले जवाफ िदयो। मनसरुतले 
एडभेिन्टःटको बारेमा किहल्ये पिन सनेुिकिथइनन।् उसले उनलाई एलेन जी 
ाइट ारा िलिखत भी मा कदमह  भ  ेपःुतक  िदयो जनु ्उनले िलइन।् जब 
उनी एक्लै िथइन ् तब उनले त्यो पःुतक िलएर पढ्न थािलन।् उनको 
आमाबाबलेु पढ्न लेख् न नजानेको भएतापिन यिद उनले इसाई पःुतक पढेकी 
थाहा पाएभने ितनीह  िरसाउनेछन ्भनेर उनलाई थाहा िथयो। त्यसकारण उनले 
त्यस पःुतकलाई लकुाएर रािखन।् 

   मनसरुत बोिडर्  ःकुलमा पढ्थी र त्यो ःकुल उनको िनिम्त धेरै 
रमाइलो िथयो। ःकुलको पढाइको िसलिसलामा आफ्नो िछमेकीको अनौठो 
आःथाको बारेमा िबिसर्इन।् तर जब लामो छु ीमा उनी घर फिकर् न ्तब उनले 
त्यस िछमेकीलाई देिखन ्र अिभवादन गिरन।् एक िदन उनलाई आफ्नो चचर्मा 
आउन उसले िनम्तो िदयो। 

    दयदेिख िच  दखुाएर उनले भिनन,् "म जान सिक्दन, शिनबार िबशेष 
कक्षा संचालन हनु्छ। िकनभने म हाइःकुलको जाँचको िनिम्त तयार गदछु।" 
उनको िछमेकीको आखँामा नैराँयता देखेकीले उनले भिनन,् "पखर्नहुोस,् 
तपाईँको चचर् कःतो छ सो म हेनर् चाहन्छु। त्यो कहाँ छ? आफ्नो चचर् कहाँ 
छ भनेर त्यस मािनसले उनलाई जवाफ िदयो। त्यो शिनबारको िदन मनसरुत 
ःकुल जानपुन भएतापिन ःकुलमा नगएर िछमेकीको चचर्मा गइन।् चचर्का अ  
िवँ वासीह  त्यस मािनस जःतै दयाल ु र िमऽवत छन ् िक भनेर जा  पिन 
उनलाई उत्सकुता भएको िथयो। 

१ 



   चचर्को िवँ वासीह ले उनलाई न्यानोसगँ ःवागत गरे। आफ्नो 
मिःजदमा गिरने सेवाकायर्भन्दा चचर्को सेवाकायर् अत्यन्त फरक भएतापिन चचर्को 
सेवाकायर् उनलाई रमाइलो लागेको िथयो। हरेक शिनवार मनसरुत ःकुल जान 
यिुनफमर् लाउिथन ्तर उनी ःकुलको स ा चचर्मा जािन्थन।् चचर्को सेवाकायर्को 
समािप् त उनको क्लास सिकने बेलामा नै हनु्थ्यो। उनको आमाबाबलेु मनसरुत 
ःकुलको स ा चचर् गएको भ  ेकुरालाई किहल्यै पिन थाहा पाएनन।् 

   मनसरुतले बाइबल पाइन ् र पढ्न थािलन।् अ  इसाईह ले जःतै 
उनले ूाथर्ना गनर् थािलन।् उनलाई असल जीवन  िदन परमेँ वरसँग सहायता 
मािगन।् उनी कुनै न कुनै िकिसममा चकचके िथइन।् तर छु ीपिछ बोिडर्  
ःकुल फिकर् ने बेलामा उनका गु  र होःटेलका संचालकले उनी फरक भएको 
देखनु ्भ  ेउनको ठूलो चाहना िथयो। 

   ःकुल फकपिछ एडभेिन्टःट चचर् ःकुलबाट जाँदा एक घन्टा लाग्छ 
भनेर थाहा पाइन।् शिनबार िबहान सबेरै उिठन ् र बसबाट चचर्मा गइन।् 
शिनबार िदनभिरजसो उनी चचर्का सदःयह को बीचमा िबताइिन्थन।् उनी 
ःकुलमा शिनबार बेलकुा माऽ फकर् िन्थन।् ःकुल चलेको वषर् िसि नभुन्दा पिहले 
उनले येशूलाई आफ्नो मिुक्तदाता भनेर महण गिरन ् र सेभेन्थ-डे एडभेिन्टःट 
चचर्मा बिप् तःमा िलन उनले अनरुोध गिरन।् 

 

२
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